باسمه تعالي
((برگ گسارش ًوبز جوعِ))
ًبم ضْرستبى :طبس ًبم ضْر:طبس ًبم ذطيب  :حجٍ السالم يالمسلميه حاج آقاي محمدرضا محمدي(امام جمعٍ محترم) تبريد97/06/09:

سرٌراى قبل از ذطبِ ّب :جىاب سرگرد تيمًري ومايىدٌ محترم پدافىد ًَايي استان ذراسبى جٌَبيزهبى خطبِ ّب 38:زقيقِ
تعساز ًوبز گساراى (برازر)ً1800:فر

تعساز ًوبز گساراى (ذَاّر )ً1200 :فر

رٍيساز ّبي احتوبلي :راّپيوبيي:

تجوع:

تعساز جَاًبى ً500:فر

پرص اطالعيِ:

ضعبرزّي:

*اّن هطبلب هطرٍحِ زر ذطبِ ّبي ًوبز جوعِ (سيبسي،اجتوبعي،فرٌّگي) (اًتقبز از عولكرز اضربص يب زستگب ُ ّبي
.

زٍلتي،پيگيري هطبلببت هرزهي،تقسير از فعبليت ّبي سبزًسُ افرازيب زستگبُ ّبي اجرايي ٍ )...

ذطبِ اٍل:
جٌبة حجِ االسالم ٍ الوسلويي هحوذ رضب هحوذي اهبم جوؼِ هحتزم طجس در خطجِ اٍل فزهَدًذ :اثتذا خَد ٍ سپس هَهٌيي را ثِ يبد خذاٍ تمَاي الْي
سفبرش هيكٌن .ايطبى در هَرد ػيذ سؼيذ غذيزفزهَدًذ .:ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ػيذسؼيذ غذيز ديزٍس پطت سز گذاضتين ثِ فزاس ّبيي اس خطجِ ؽديزيِ پيبهجز
اسالم صلي ا ...ػليِ ٍ آلِ ٍ سلن كِ هطبلت ًبثي دارد ثيبى هيكٌين در ايي خطجِ پيبهجز در پٌج ضص هَضَع خطجِ را پي گزفتٌذ در ثخص اٍل حوذ ٍ
ستبيص الْي را دارد كِ در حضَر ً 120000فز در رٍس ػيذ غذيز در هكبى غذيز ثب پيبهجز جوغ ّستٌذ ((.....در اداهِ اهبم جوؼِ هحتزم خطجِ غذيزيِ را
ثجيبى هيكٌٌذ))

ذطبِ زٍم:
ًذ  :هب فبصلِ
حجت االسالم ٍالوسلويي هحوذي در خطجِ دٍم ًوبس جوؼِ ثِ سبلزٍس تصَيت لبًَى ثبًكذاري اسالهي ٍ ثبًک ثذٍى رثب اضبرُ كزدًذ ٍ گفت
سيبدي ثب ثبًک داري اسالهي دارين ٍ در ديذار اخيز ّيبت دٍلت ثب همبم هؼظن رّجزي ايطبى ايي گلِ را ثِ ثبًک ّب داضتٌذ .اهيذٍارم ثِ سوت ٍ سَيي
ديكزد ٍحك سَد هيگيزد اس هؼيبرّبي اسالهي
ثزٍين كِ ثبًكذاري هب اسالهي ثبضذثزخي اس ثبًک ّب هٌص آًْب در راستبي ثبًک اسالهي است اهب ثبًكي كِ ر
فبصلِ دارد .هب ايي گلِ را ًويتَاًين ثِ كبرهٌذاى ثبًک داضتِ ثبضين چَى آًْب هجزي لبًَى ّستٌذ ٍ اس ًبحيِ هبفَق آًْب اػالم هيطَد ،هذيزاى كل ٍ

هسئَليي ثبًک ّب در هزكش ٍ ثبًک هزكشي كِ هذٍى ثبًک ّب است ثبيذ طَري لَاًيي را هذٍى كٌٌذ كِ هجزيبى خذهبتطبى ثْتز ٍ ضبيستِ تز ثبضذ.
اهيذٍارم ثِ جبيي ثزسين كِ اصالح جذي ثبًک ٍ ثبًک داري اسالهي را در دستَر كبر لزار دّين ٍ اس طزفي ثب تَجِ ثِ ٍضؼيت هؼيطت هزدم تطزيفبت
ثبًک ّب ،سبختوبى ّبي كالى ٍ سرق ٍ ثزق ّب جبي ًگزاًي دارد .خطيت ًوبس جوؼِ طجس ثِ هَضَع سَال ًوبيٌذگبى اس رييس جوَْر اضبرُ كزدًذ ٍ
افشٍدًذ :ايي هَضَع تجلي هزدم سبالري ديٌي را هيرسبًذ كِ رييس جوَْر دٍهيي همبم هولكت ثبيذ در پيطگبُ ًوبيٌذگبى هزدم اس اٍضبع ٍ احَال كطَر
ثي هجلس ٍ
پبسخگَ ثبضذ .استكجبر جْبًي دلجبختِ ايي صحٌِ ثَدًذ ٍ تَطئِ هيكزدًذ تب ثتَاًٌذ ثب هَضَع سَال ًوبيٌذگبى اس رييس جوَْر ضكبفي در ى
ثيي اسًذ ٍ هَج سَاري كٌٌذ اهب ثب درايت ًوبيٌذگبى ٍ ثيبًبت رييس جوَْر هحتزم كِ ٍالؼب ادة را
دٍلت ٍ تٌص در جبهؼِ ايجبد كٌٌذ ٍ هَجي ثِ راُ د
رػبيت كزدًذ ًمطِ استكجبر ًمص ثز آة ضذ .دغذغِ جذي ًوبيٌذگبى جبي تمذيز دارد ٍ ًوبيٌذگبى ػوذُ سَاالتطبى در ثبةهؼيطت هزدم ،ثبسار ،رضذ

گفت:ضبخص ّبي
التصبدي ٍ تَرم ثَد ٍ ثبيذ ثِ ايي هَضَػبت ّز چِ ثيطتز ثپزداسًذ .ايطبى ثب اضبرُ ثِ سخٌبى رّجز هؼظن اًمالة درجوغ ّيبت دٍلت ًذ
حكَهت ػلَي اسجولِ ػذالت ،پبرسبيي ،هزدهي ثَدى ،پبكذاهٌي ٍدٍري اس فسبد ،اهزٍس ثبيذ ثزاي دٍلت الگَثبضذّ.فتِ دٍلت فزصتي است ثزاي هسئَالى
دارًذ
كِ خَد را ارسيبثي كٌٌذ ٍ ثجيٌٌذ در كبر خَد چمذر هَفك ثَدًذ ٍ هزدم چمذر اس آًْب رضبيت .
ًذ :
ايطبى در ثخص ديگزي اس سخٌبى خَد ثب اضبرُ ثِ گاليِ ثزخي اس هزدم طجس اس ايجبد سزٍ صذاّب ٍ هشاحوت ّب در سبػبتي كِ اس ضت گذضتِگفت
ثزخي ثِ دًجبل ايي كبرًبٍال راُ هي افتٌذ كِ اصال هْوبى ايي هجلس ّن ًيستٌذ ٍ در ثؼضي جبّب هَتَرّب صذاي گَضخزاضي ايجبد هي كٌٌذ ٍايي
آيذ ايي ثچِ خبم ٍ ثي تجزثِ ٍ داراي ػطك ٍ ػاللِ ٍ ًطبط است گبّي حزفي پيص
هشاحوت ّب ًِ خذا ٍ ًِ پيغوجز ٍ ًِ هزدم هسلوبى را خَش ًوي .

اضيذ .
هي آيذ ٍ دػَا هي كٌٌذ ٍ ثشى ثشى هيطَد گبّي هوكي است ثِ سهيي ثخَرًذ ٍ آسيت جذي ثِ اٍ ٍارد ضَد پذر ٍ هبدرّب هَاظت فزسًذاى خَد ة
اهبم جوؼِ هحتزم طجس ثِ هٌبسجت ّبي ٍالدت ثب سؼبدت اهبم هَسي ثي جؼفز(ع) ،سبلزٍس ضْبدت ضْيذ كبٍُ ،رٍس تؼبٍى ،سبلزٍس ضْبدت ضْيذ لذٍسي

ٍ ضْيذ دستجزدي ٍ رٍس خبًَادُ اضبرُ كزدًذ.

تَجِ :ضبيستِ است برگ گسارش ّر ّفتِ تكويل ٍحساكثر تب ضٌبِ بِ
زفتر استبى ارسبل گرزز.

تٌظين كٌٌسُ:حسي هحوسيبى هسئَل زفتر اهبم جوعِ ضْرستبى طبس

اهضبء:

